
1840

29.1]'../odp./ std. Be.{aek a provezníL aneb Coetg pro

Derlu a obrázok. Fraáka... (Y1l ě.992") /c/

ve proapěch líagdaleny Skalné.

6.12../o.tp../ st. l .  uAtÍŘ. čla. vo 3 J. od scrib6' zě.Ě.

těná oct J.il. Štěpánka.

vrsrr,c pnruŘrr angu v pncr i'PÁI,pNÍ

AruEn}{r Konická pantonle Y 1 J. a 2 o.ttlělo.

ních od P" Ra1no1ťllho. Eudba od roz11ěajch 8k1a.

date1r1 . , /C . /

Ve prospěch Friodrlcha FE186rta.

8"l2../odp./ Str i . ualíŤ. (Ylz ě"1202.)
'Jeae1é oekeŤkv anob.V pecl upále!

Ar}ek ln .  (v1z  ě .1202 " )  /c /

/Pr}voilně oblášEno./ l{or&a. (vlz ě.1i41")

/Květ,y la4o/

L3.L2./odp./ sta, !Ío'e. (Y1! ě.}}41.) /c/

v6 pTospěcb oud apěvoaboru.

*.L2.lodp./ sta. !íAI.L,E]!S1!ELN. Ťruch. v 6 d. od F.

sch1116le ./Wa]'1anEi'e1ne Ťod/l do ěo6kého Jazyka

pšal" a pro ěecké d1vaillo gŤídll J.,I . KoLát. /C1

,r.IlnÍ pŤek].a.á vlz ě.Lo4o./

Ye prospěch .I..Í' Kolárs.

26.l2"/odp./ sŽd. zplNšrrr4 suioroYí-z xAlpnovl aneu.

sKoč oKo-NEBo zI'B. Fraška ae zpěvy a tancl ve

2 J.,tzdéLárla od .I.t{. štěpárrta. Hudba Á. uútte-

ta. /C/
Ye prospěch J.V. Grablngra.

L2o!

t?o2

L?o3

1204

1205

I
I
{
I
i
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I
I
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1840-1841

21 .L2. /odp./ Stit. EuěÍk'.Eacb Kan vítr. teo o1dš{.

(vLz ě.lL89,| /C/

1.841

1. t./odp./ St.l. sBuRrÉ ŽgNsxÉ v spRÁrru. FrašLe go

zpěvy, Loualy a voJauesnl gvo]'ucenl' vo 2 J.
od tr'. folda' zěeštěná o.l rr.ť. štěpr.t6. g''6o.

od J. Procha. /C/

Vc proopěoh Ju1lo Sprlag:rové.

3. L./odp./ St,d. Sour,.aé žengké v aerallu. (V1l č.
1?08.) /C/

6. L./odp./ Std. .'en sach6 gn6b Švoc a zpěvec norim-

bersk]'. NLz é.]';066.) /C/

lo. l.,/odÍt./ Std. F^BRÍKAIíT. čln. ve 3 J. d1e fran-

couzekébo od E. Souveatla a B. DeYrlente' do

čeět1ny otl J.ll. štéplnua. 1g7

Ve prospěch .I.K. Skglného.

17. r./odp.,/ Std. Seálen1ětě v BurnÍně. (YLz ě,,9L6) /C/

Ve proepěcb Augusta t{Íkolate.

24. L./odp./ 516. 21Ý ducb Lu.noaclvarabrrndug. PltDí J.
kouzelné fraš$l. (Vlz ě.loo8.),

lrEDvĚD A zAlíIIovA$Í-PIERoT gngb Po-
svÍcBr'Í v rr,orrpfuÍrĚ. &onlcká pantonle od P.
RalnoldÍbo. Huťlba eeetavená od F, YLaaŤe. /C/

Ve prospěch Václava Eanetnera.

L&1

1.208

1209

1210

1211

t2L2

L'.tz

r2ag
173

12X3



f f f i ,

fB. l"./o.tP./ st.t. Rob.ft iláh.l.(YÍr č.1t98,> /c/

v. prcEpěcb Kerla Pltera.

2- e./d9./ std. IusrrítrÍ amDI.'IBET Ý. dvou o.lděl..

Dícb.

rru.t. (vlr ě.947.) . Traoa. . Don Juan. (Vlz

ě.694) /c/

Yc Droopěcb Jana ŠLroupa.

T. Z./odp./ 3|d. oou{cÍ dprÚ 'rr ooxronr rrusrr arrcu
Iot'pEŽmcKÁ. ÍRčl[A v l.EFl. Fraška ve 3 J. ott l..

Eoppa. Do ěeckábo JazyEa pĎe1. l(arcl Drb1ne$

/o J.,I .KoLét/. Bu.lba od HebcnatroLta, /C/

Ve proepěcb xtny llaactíneké.

I4. 2.lď9./ sta. PoťFoURnI vg 3 oddlělgních.

Íourcttloá f1étna. (Vlz č.81? a 821.) - Fauct.

(Ý1r ě.94?.) - Za žLv.a nrtví nanžclé. (V1z

ě.1Lí4.} . Zanpa. (Víz ě.1432.) . Íance.

šŤrsŤtÍí šEvcoví aBcb slATKU t'&JItEL

{rxoŽro šwcgysÉlovlnrš. Pantontnlckf belet o

1 J. oil ?. RaLnoLdL. /C/

Vc proepěch .ItnilŤtšlty crošrové.

&. 2-/ďe./ sta. osuDNí IAsoPUsTNÍ lÍoc. trreěke Ee

rry/áÝ, Ýc 3 J. o.l tI. líeltroyc, pro ěeeké dtvadlo

od Y. !1lípla 'Yccqlckého. Hudba o.t A. Mň11.-

tz, /c/

Yo pto8pěcb v.E. va6cl.Lého.

23. 2./odp./ std. Spurné lenaLé v seral1u. (V1r č.

1208.) /C/

121a

121.5

1216

T2I7

1218

12.

18.

l./odP./ st,a. x}1anant králo uobtl. Kouzgdlaá h!. !.

zpěw... (V1z é.177) /c/

/.Iourai wilí/ 9ráteníI. (VÍr ě.

72r.)

Ye p:rocpěch lnny F1ěclová a Bnn;l

.Iakšové.

,í./oilp..z 5g6. Drátcnít. (vLz é,.72L.) /c/

Ye proapěch FrarrtÍška BraYy.

4./odp./ sta. .Iogef a bratÍí .. leho. (vLz ě.673.) /C/

Ve prospěch KatcŤla5r Podhorrské.

5./od9./ 516. ďr noorrr pfipo svrrgou. šprfn v 1 J.
.t1. oettl,Dgerovy povítltý od B.A. EcIrtanna,

zěcětěnín .'.t{. štěpánh. /Í \81L/
'noorril vgLIKím, l A T BPASI,Í . Pantoolo.

/Květy I84L/

ve progpěch Tonáěe Rlneěc.
j,/odp./ 916, Rudolf FelzecN aneb černodolgLÝ

n].e.1n. (Vla ě.63%} /c/

ve prloapěch Úetavu clouÚícíj, JtJich
vdovy e tlrotký zaopatŤuJíoíbo.

5,/odp./ s,16. sJrlrÍbr. ŽÍrrr voollÍ. Rooant1ckrl
kouzedlnáf,rraĚLa ae .zpěvy ve 2 J., J.c !. Krono-

cové piel. ,,.K. /. ;,. r^ěk,/. Hudba Ú. Dr.obsl..

la. /c/

Ve proepěcb tlana &ešky.

1841

1220

L22L

L222

t223

L22.

25,

2 .

9 .

16 .

L74

1219 n,

I22q



ta{r

. 1.lodp./ st.t. Rob.É iláb.l. (v1l č.1I98.) /c/

Yo prospěcb Kerla Pltera.

2. Ž./oap./ St,d. n'sIKíI,ilÍ ouoDl,IBET vc dvou ottdě]'c-

oícb.

Dlu.t. (vle ě.947.) - Taacc. - Doa Juan. (Yla

ě.694) /c/

Vc proapěcb .Iana škroupe.

T. 2./odp./ Srd. pouÁcÍ ěnprčrr ooicont reusrr arreo

IouPEŽrIc{Á.ncuA v lEgB. Fraěka ve 3 J. od F.

Eoppa" Do ěeakého Jaayka pĎe1-. Karcl Dub1ns$Í

/o J."l ,KoLát./. Builba od EobenctroLta. /C/

Ye prospěch lí1ny llaaetínaké.

Í4. 2./odp./ std. PotpounnI vo 3 odděleaích.

trou.odlaá f]'6tna. (Yíz č.817 a 821..) . Fauat.

(aLz,é.947.) - 7a ŽLta nrtví nanželé. (Vlc

é.1144.) - Zaopa. (vÍz ě.]'432.) - lance.

šÍlsTt{í šEvcovÁ anob sTlTKtJ u&'ÍtEL

gAroŽro šwcglsď rovenvŠ. Pbnton1nlck5Í batet o

I J. oit P. Relaolall. /C/

Vc proepěeh .ItndŤ1š\y crošrové.

a. 2./ďp./ gta. ost'DNd uAsoPugT}rÍ roc. Fraáka ge

j*Ý, Ýc 3 J. od rÍ. Nertroyo, pro ěeeké d1vadlo

od Y' FllípLa.Vceclgkého. Hudba o.t ̂ . uilla-

ra. /C/

Yg progpěch v.tr. votel.tého.

23. 2./od9./ sra. SougréjengE!'l-!9lg!!u' (V1l ě.

1208.) /C/

L?L1

12LE

1216

L2T1

1218

18.

25.

2 .

1841

l.2. 4./odp./ $td,. D1anant krrálo duchÍl. Kouzcdlná hlr !.

zpěÝy... (Vlr é.177) /c/

/.Iourn; w&í/ DráteníL. (YÍc ě.
721.)

Ye proapěch lnny FlĚcrové e Bol9l
tlaLĚové.

.l../oilp.,z 916. DrátcníL. (vLz ě.72L,) /c/

Ve proapěch Frant1ěka Btavy.

4./od9./ std, Joaef a bratŤí . ieho. (vLz é.673.) /c/

Ve proapěch Kat.Ťfury Podhorské.

,./oap./ std. rĚr noorw pŘpo svrgnou. šprÍn v 1 J.
dl1. oettingerovy povídly od B.A. EoltlaDna,

zěeštěnín .'.t{. štěpánkt. /T l;81L/
'nonrril vgLIKÍmJr l EPAstťK'. Panton1o.

/Květy L84L/

Ve proapěch Tonáěe RÍneěc.

5,/odp./ Srd, Ruclolf Felzeck{ aneb černodolgLÝ

n].e.1n. (vll ě.63?.) /c/

Ve proapěch Úetavu cloužícíi, JtJtch
vdovy e .lrctrý zaopatňuJícího. L22t-

16. 5.,/odp../ Std. sItrÍDA. žÍreA YoDt{Í. Bonantlck

kouzed]náfměka ae .zpěvy ve 2 J.' dlc t. &ronc-

cové piel. ,,,K, /. J. rAgy,/. Budba J. Drrccbsl..

ra. /c/

v9 Ploapěch tlana Keěky.

l.220

L22L

t22?

t223
9 .

r74
t2r9 t't5

L2?5



31.

?3.

6 .

18,f1

2íl. ,./oaP./ s|a. guoDLIBET Yc tňcch oildě16ních.

Ieta Búttcn. ^{ěnocv./ Zpěv oit A. Múllera. -

DívLa a čarovnjch Lrajů. (v1' č.98r.) . Tance

od r ' . naaba. - zanpa. (vla ě.1432.) . čcch a

Fěnec. (Yl l  ě.620')

Gyrgraatlcké koueky Arabú- z pustlny

aahctaké. /C/

Ve prospěcb oudů ba16tnÍtro eboru.

5./odp./ std. Donácí čQoÍěka-dloktora Pausta. (V1z

č.1216.) ,/.lown; Včela 1B4V

1.lodp./ s|d. Eg.l:t&lE*. íJt, é.761.)

šIastná ěevcová aneb Statku najltgl

jaLožto ěevcovetď tovaryš: (vLz é.3211.) /c/

Ve proapěch Jana stránEkého.

5./odp./ St.l. vo-

Jgnaká ě1n. v '  J. od H.B. u6uera, zěeĚtěná ocl

J.tI. Št6prnra. 7g7

/sho<lbé c ě.568 ?/ /JLn! pŤeklad

tLt. é.L92J

Y. pro8Pěcb iI.Y. Grab1ngra.' L229

t1. 1./odp./ std. Sourné žeaeké v ee'latlu. (Vtz ě.

1208.) /c/ lgp

?6. 9./odp./ std. PRosToTA l'ENKovsKí. Veeelá hra ve 4 J.r

dle E. T6pfera od rl.il. Štupgnta. /c,/ leu

8. 9./odp./ sr,d. Souroé Žengké v g.eraÍlu. (vlz ě.

1208.) /c/ ai7

1841

ě.607;)  /c /

1o.].o',/odp.,/ Std. MlvnáŤ a .Jeho dítě. (v1z ě.1056.)
1?.1o.,zodp.,/ Std. Louoežnícl. (vlz ě.1197. ) /c/

ve proopěch v. Gťaur.
?4 .1o . ' ,  odp. /  S td .  oc táň . .  (v1z  ě .1133. )

lau
/c/ ]..231

1 t, l  E
&

,s.".""***m
, ial.notdiho. ./C,/

Ye proepěch vzorné opatrovny plo Ba-
ié dÍtb na ErádLu. 

1216
Jl .]o.z,o<ip.,/ Stcl. PETn szAPiB aneb nEr v oTRocWÍ. člD.

v 5 J. od K. Bl lch.Pfe1fferové, pňeloženÍo J.}{.
Štgpanra. ,zc,z

ye progpěch Me8dg1eny Ntkolajové. L231
?. }1',/odp.,/ Std. Spurné ženaké v aeraiIu. (v1z ě.1208.)

/c/

,/Ptlvodně ohlášeno./ Sr.rllce a evět
aneb Manželka a ol lenka. (Vlz č.1276.) /vě.Ie l84L/

Ve prospěch lagda1eny Skalné. 1238
14.11.,/odp../ Std. Kaspar Tor1ngkÝ aneb VÝgtraha ducha

gtrážoého v kanenné chodbě. (v1z č.9Bo,) /cl
Ve proopěch Xarla Flěera. 1239

21.11.,/odp./ Sta. zE SEDMI TA ilaIšKAREDfušÍ. Veeelc hra
ve 3 J. o pŤadehrou oi l  L. Ange1yl Pro '!oské dl-
vadlo od . ' .[. štěpáaka. /c/

ve Progpěch Vác]'sva Šnl1.}er.a. L24o
1 1 4

a226

1227

f22A

L76



?3.

11.

t84l

á). j./oap./ sta. QUoDLIBET Ye ticch o.ldě16ních.

lclu Húttcn. Á|ěuec$r.7 Zpěv oil A. Múllera. -

Dívta z čarovn$ch lcajrl. (vlr č.98r.) . Tance

od J. Raaba. . Zanpa. (vlz ě.1432.) - čcch a

f,ěnec. (Yl l  č.62o.)

Gyqragt1cké koueky Arebtl- z puatlny

gahataké. /C/

Ve prcspěoh ouilů baletnítro aboru.

5./odp./ srd. Donácí ěoD1ěke doktora Faug (vlz

ě.1216.} /ilourrnj Yěele 1841/

J./odp./ gta. Esu!g!&: NLz é.767.)

šlaetná ěevcová arreb Statkrr nal1te1

.laLožto ěg,covalď tovaryě. (vtz é.L2l7.) /c/

Ve procpěeh .Iana strénského.

6. 6./odp./ St.t. vo-

Jsnaká ěln. v 5 J. od H.F. lí6u6ra, zěeětěná od

!'.il. štěpáD}g. /C/

,/shotlbé a éÓ6a ?/ /Jw pŤeklad

Yc plosPěch J.Y. Grabtngra.

Spurué žeogEé-!-Egre - (V1z ě.

e6. 9./odp./ st.l. PRosToTA vENKovsKí. véselá hra ve 4 J.l

dle K. T6pfera od il.tr. Štěperrra. ./c/

2a. g./odq./ st.d, sourné ženeké v gelgl1u! (V1z ě.

1208.) /C/

3.lc../odp./ std. Abclíno. vel1kÍ zbo.lníL. čln... (vrz
ě.607,) /c/

t,o.].o../odp.,/ Str!. MlvnáŤ e .teho dítě. (vlz ě.1056.) /c/
1?.10",zodp.,z std. Loupežníc1. (Ylz ě.119?. ) /c/

Ye proBpěch V. oraua.
24.1o , ' ,  r rdp . /  S td .  oc táŤ l .  (v1z  ě .1133. )

M@
:]:šcts: ](oníckjÍ balet Y 1J. a 2 odděleních oťt P.
tia ino lCiho . ,/C,/

Ye proepěch vzorné opatrovny pro 8e-
ié dÍtky na Brádku.

31 .]íJ.z'ocip./ Stcl. PEiB szAPÍn an3b REK v oTRocn'Í. číD.
v 5 J. odl K. B1rch.Pfe1fferové, pňcloženÍD J. i l .
Štepann. ,zc,z

Ve proepěch Magdaleny Nlkolajové. t231
7.11.,/odp.,/ Std. Sourné ženaké v eeraí1u. (vLz č.1208.)

/e/

./Ptlvodně ohláěeno./ Srdce a evět
aneb Manželka a o1lenka. (vtz ě.1216.' /věela LB4L/

Ve prospěch lagdaleny Skalné. 1238
14.11. , /odp. , /  S td .

strážného v kanenné chodbě. (v1z ě.98o,) '/c/
Ve prospěch Karla Flěere. ) '23g

21.11./odp./ sta. zB SEDMÍ TA NE'šKAR$DĚJšÍ. Veae1á |rra
ve 3 J. o pňede}rrou ott L. Ánge}Ír Pro ,jegké ťt1-
vsd1o od .I. l l .  Štěpr.r.a. /c/

Ye pro8pěch Václave Šnl1]er.a.

1a. 'Í

L226

!227

I22A

L229

glg

1231

1841

1233

]-231

1235

1216

vLz é.l92J

4. 7./odP./ Std.

1208.) /C/

L16

L2i2
I240



1441

28.11./odp./ Std. Ptrlnc e brd en6b llor ncrl A6azon-

!94r (Vll é.LoL3) /c/

Ve proopěcb oudrl sbolu/ba1etníh.o/Ů I24L

5.12./gdp./ Std. sŤ! fuÍ DUCH eae-bJ'DEI,AIDr. mdl,owA

ITfisrL Dranatlckc ]..g6ťrda 
" 

6 J. l pŤedehrou

Irtrf ayn Y 1 J., d1c A. šottebue Pro česká ťl1-

rrad]'o vldělaná oil J ,J. Ko7áta. /c/

ve p:rospěch }{lny líanetineké. LzR,

8.12./o.lp./ Std. Katmka heubrqLg}á. NLg é.l\o3.) /c/

Ye progpěch Y.F. Veaelskdbo. 1243

12.12"/odp./ sté. 3tr!slJ-s9cs!: (V1a ě.701.)

rcUzEDLNÁ PoI,l{IcE aneb vYsTŘEtErf

.{ffiEďt{. Velká Lon1cká panton1e ve 2 J' od B.

pc1gtrtg. Euciba oťl F' Y1ng$e. ,/C/

Ye proapěch Beilltcha Fe1gerta. !244

Lg.Lz./odÉ"/ std. Jaros1av a BlaŽena aneb llrad KunětlcE.

{Ylz ě"621.) /c/

Ye proapěch Jana Kašky.

uIT'KovíNÍ 
'y 

PI,ZNI. šrÁorarj v PRAZE'

L242

26.L2./oAp../ Std.

TgJn{'Í'Í ss l{* wšE'!nADĚ. Ěert gg zpěvern ve 3 od-

dělenícb otl F. To]'ila, pŤeloženÍn .'.tÍ. štěpánka.

Huilba oť1 J. Procba, /C/

Ye proepěcb Y. Grablngra. L246

1842

1842

L. L./odp./ Std. Eug1té u Nauoburlu léta 1.t32. (VÍc

ě.827.) /c/

Ve proapěch .Iana škroupa. L217
2. L./odp./ St,d. Ze geťlc'1. E ne.iěkaredějěí. (Ytr ě.

t24O.) /C/ t2i6
6. L,/odp./ stě. I,gupežníc1 na Chlunu. (v]'z ě.610.) /c/ L24g

9" L./odp./ s|d. DIVIDEINÍ PŘEDST^VENÍ Y Pno8řcB.

Veselá hra v 5 odclěleních,dle th. ll611a o.t .I.F.

štěpán*a.

rcv t{l lQD'ÍEDl ^ HIÓUPÝ PETB .ÍAKoŽ'o

nEIqUTÁ aneb KRAtocIÍIrÍI,B v uKRáJINĚ. Ve3.\i ko-

nlck1Í penton1n1ck$ balgt v ]- J. o 5 proněnáeh

od P. frelnol.dl. Hudba od F. Volkerta aJ. mlEtrr l .

/c/
Ve proepěch Václava Hanetne.a. 12'o

16" l ' ,/odp../ Std. Panna o4qánská.. (vtu ě.1130.) /c/

ve pTocpěch iI.J. Kolára. ].25L

23. L./odp./ std. pŘÍgool ile cBsťĚ Po orlEŽANcr. Fraěka

v 6 obrazícbt /z lěmé.,/ avobodně pŤel. od l{.K.r.

/- t{ína K" lorchhslmovg' ?/ /Yčala Ia12/

Ve proopěch t{1ny K. Forchhalnové. L2q2

30. l./odp.,z Std. vŠrcnvr sn nršrsllL Vegelá hrra v l' J.,
.l1. Huttove Das tar 1cb p!el. o.l .'.!Í. štupánta.

21Ý cluch LunpacÍvagabundug. Prruí J.
(vu č.1oo8J

L7E) L79




